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ఈ సంపుటి గురించి 

ఉర్దూభాషలో గజల్ ఒక కమనీయ కవితాలహరి. 

ఒక గులాబిల గుళుచ్చం. 

ఒక మత్తకోకిల రసా తకూజితం. 

గుణాలు. 

ఆది జోల పాడుతుంది = శొరిల రేపుతుంది. 

గజల్లో ఒకే విషయాన్ని చెప్పాలన్న నిర్బంధం లేదు. 

భావం ఏ చరణానికి ఆ చరణం విడిగా ఉండొచ్చు. 

గజల్ పల్లవిని “మత్తా అంటారు. చివరి చరణాన్ని “మక్తా” 
అంటారు. 

పల్లవి చివర ఉన్న పదం, (పతి చరణం చినర ఆంత్య[పాసను 

రూపొందిస్తుంది. 

కొన్నిల్లో అంత్య పాసకు ముందు మదో _పాసవదం ఉంటుంది, 

వీటిని రదీఫ్ ఖభాపియా లంటారు. 



చివరి చరణంలో కవి నామ ముద ఉంటుంది. దీనిని “తఖల్లుస్" 

ఆంటారు, 

నా “తఖల్లుస్” సినారె”. 

గజలంకే ఆనేకార్డాలున్నా సూలంగా “పియురాలితో సలావం”. 
ధ 5 అ 

[పాయికంగా ఇది శృంగార పరం. కొన్నిటిలో తాతిర్రక స్పర్శలూ 

ఉంటాయి. కానీ కా గజక్లలో _పణయానికి బదులుగా మానవీయ ద్భృక్ప 

థాన్నీ* (పగతి శీలాన్నీ, మెత్తని అధిశకేపాన్నీ _పవేశ పెట్టాను. 

పదం నాడంగా, భావం రాగంగా, అనుభూతి స్వరరీతిగా గుండెతో 

నేను పలికించినవి ఈ గజ. 

ఈ నంపుజలోని ఆరుగజక్షను (వరులకోసం, ఏవో ఏవో బాధలు, 

నా హృదయం చరించిపోగానే, ఆత్మలను పలికించేదే, ఎంతచీకటి, మరణం 

నను వదించి వస్తే) సంగిత దర్శకులు యగ  రాజేశ్షరరావు గారి 

సార ధ్యంటో నేను స్యయంగా గానం చేయగా [ప్రముఖ సాంస్కృతిక సంస్థ 

“రసమయి యం. కె. రాము సొచివ్యంలో క్యాసెట్టుగా రూవొందించింది. 

సంగీతంతో కొంత కొంత పరిచయమే వున్న నేను పాడిన గజళ్లకు 

ఆంతంత వ్యా పి కలిగినందుకు ఆశ్చర్యంతోనూ, ఆనందంతోనూ పుల 
న. 

కించిపోతుంటాను. ఆందుకు కవితాగాన రసికులకు నా అభినందనలు 

లోగడ “ఆం ధజ్యోతి” వార పతికలో వరుసగా వెలువడిన 

ఈ గజళ్టను పుస్తకరూపంలో | పచురించిన 'చేతని సాహితీ సాంస్కృలిక 

సంస్థ (గుంటూరు సారధి, ఆత్మీయ సోదరుడు అన్నపురెడ్డి విజయ 

భాస్కర రెడ్డికి, చిరంజీవులు అన్నపురెడ్డి నాగార్జునరెడ్డికి, అన్న పురెడ్డి 

జగన్మో హనరెడ్డికి నా అభినందనలు. 

హైదరాబాదు 
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తేలుగు గజక్ట U9 

ఇస జ 
అలరులకోసం పాబుపడని నరుని (బతుకు చేనికని ? 

మూగనేలకు నీరందివ్వుని వాగుపరుగు దేనికని ? 

తాతలు తాగిన నేతుల సంగతి నీతులుగా పలికెను మన సంస్కృతి 

జల్లుకు నిలవని ఎండకు ఆగని చిల్లుల గొడుగు దేనికని ? 

ఆదర్శాలకు నోట్ల చాలవు అకయాలకు 'ఫెళ్టు చాలవు 
యత 

పదపదమంటూ పలుకులెగానీ కదలని అడుగు దేనికని ? 

జలవిద్యుతుకు కరువే లేదు జనసంప తికి కొరవే లేదు 
అయీ అంత 

ఆవసరానికి మీట నొక్కితే అందని వెలుగు దేనికని ? 

శిశహృదయానికి కల్లలు లేవు రసరాజ్యానికి ఎల్లలు లేవు 

లోపలి నలుపు '“సినారొకు తెలుసు పెపై తొడుగు దేనికని ? 

సి. నారాయణ రెడ్డి ల్ 



4 తెలుగు గజక్లు 

/ 
౨౪)వో ఏవో బాధలు భరించె మూగజీవితం 

ఎన్నో ఎన్నో గీతలు ధఏంచె తెల్లకాగితం. 

సుతకొోటి పహితకోటి వున్నా గతవై భవం చాటుతునా cl 

ఎంతో ఎంతో వేదన సహించె మాతృభారతం. 

చిరునవ్వు జలతారులున్నా సరదాల రహదారులున్నా; 

కొనా బొనా ! లోకమే అనంత శోకపూరితం 

పొర లేని త త్వార్థ మున్నా భువిలోని వృత్తాంత మైనా 

ఐనా ఐనా కావ్యమే అనూన కల్పనామృతం, 

ఇది వాపు-అనుకోకు బలుపు; ఇడి ఊపు-రాలీదు మలుపు 

అంతే అంతే సంఘమే అనాది వ్యాధి పీడితం. 

తన గొంతు తడి ఆరుతున్నా మునుముందు ఏ కొండలున్నా 
ఏరై పార జాతికే *“సినారో గితి అంకితం. 

క్షీ సి, నారాయణ గచ 



ల్ తెలుగు గజుక్టు 

ఆవిత్మలను పలికించేదే అనలై న భాష 

ఆ విలువ కరువె పోతే ఆది క్రంరకోష 

వేదం బురాను బె వి 
తా 

{t్న 

ల్ 

త మేదె నా ఒక పేలే _పతీమని నిషి శ్వాస 

ఆవి నీతికి పట్టం అట్టి అభ్యుదయం పూడ్చిన జాతీ! 

ఇరనెనా రళు నులుముకో ఇది ర కసూష. 
(«Mn భా pn 

వానాటికి ఏమీ పతనం నాలో ఒక తీరని మధనం 

గ 

_పభుత్వాలు ఏమెతేమి వెన నాపి ధ్యాస, 

తల నెరిసిపోతే దిగులు తనువూరి పోతే దిగులు 

ఆది దిగులు కాదు “సినారే” తుది జీవితాశ, 

నె, నారాయణ దెడి ర్ 
మ 



గ్ర 
తలుగు గ ఒళ్లు 

పృుందరు మనువులు దేవతలె తే ఎందుకు వేరే కోవెలలు ? 

ఇన్ని మనసులూ గీతికలై తే ఎందుకు వేదే కోయిలలు ? 

దూసినకొలదీ దోసిలి చాలదు; పరచినకొలదీ పానుపు చాలదు 

ఇన్ని మమతలూ ఘుమఘుమ లాడగ ఎందుకు వేరే మల్తియలు ? 

దయ కురిపించే తలపే తీయన; లయ పలికించే చూపే తీయన 

ఇన్ని మధురిమలు ఎదలో నిండగ ఎందుకు వేరే తేనియలు ? 

పగలూ రేయీ రెస్పవాల్బక పక్షపాతమూ అసలే ఎరుగక 

ఇన్ని కనులు నా యింట వెలుగగా ఎందుకు వేరే వెన్నెలలు 9 

అలి సిననేళ చలువజోలలై తలచిన వేళ రాగమాలలై 

ఇన్నిగాలులు “సినారోను ఊఊపగ ఎందుకు వేరే ఊయలలు. 

p=] శ C య & కి నారాయణ వన 
జీ 

(J 



7 తెలుగు గ జళ్టు 

ఫేలుకున్న కావ్యం అనంతం అనంతం 

(ప్రతిసారి నవం వసంతం వసంతం. 

కాలా ని కెదురీది కదలాదుతుంకే 

కన్నీటి పయనం నునవాంతం సువాంతం, 

ఎదలోన విశ్వాన్ని పొదిగించుకుంకే 

గదిలోకి రాదా దిగంతం దిగంతం, 

చిరునవ్వుతో లేమి ఛేదించగలిగే 

నిరుపేద హృదయం |పశాంతం (ప్రశాంతం, 

గతకాల మృత భావ కధరెన్నినాళజ్ట 

కాన్ అవళ్యం యుగాంతం యుగాంతం, 

అనురాగ మే జీవమెతే “సినారే” 

'పెనుశై లమెనా లతాంతం లతొాంతం౦. 



ఆఅమ్మ ఒక వై పు_దేవతలంతా ఒక వెపు 
రా 

సరితూచమంపే నేను ఒరిగేను అమ్మవై పు. 

ఈ బండి చూడరా నాన్నా ఈ గురమింక సీదన్నా 

తెగమంకుతో చిననాదు దిగలేదు అమ్మమూపు. 

రొదలలో మొనపొఠళంలా వ్యధలలో జ్ఞానపీరంలా 

నా బాల్యమంతా తానే నడిపింది అమ్మచూపు. 

చీకటికి చం[దబింబంలా ఆకలికి పూర్ణ కుంభంలా 

నిలువెల్ల మమతల వెల్పుగె నిలిచింది అమ్మరూపు. 

“మెరిసే (పభాతకిరణంలా విరిసే వసంతకుసుమంలా 

పెరిగే “సినారె” (బతుకులో దొరికింది అమ్మ|పాపు. 

సి, నారాయణ ర 



9 తెలుగు గజుప్ట 

టీ 
అలావీపువ్వు చూడగనే బలేగా మురిసిపోటోకు 

కనపడని ముళ్ళు ఎన్నెన్నో _ ఓ మనసా : మరిచిపోబోకు, 

మహాలులో కాపురాలున్నా మజాగా తిండి తింటున్నా 

కునుకు కరువైన [బతుకులను - ఓ మనసా మరిదిపోబోకు. 

వలచిచూ నే వసంతాలు ఆలిగిచూ సే అగాదాలు 
కీల 

కనుల శకెంకెంత పదునుందొ = ఓ మనసా ః మరిచిపోబోకు. 

చెట్టు పూచిందా ఉల్లాసం చేను పండిందా సంతోషం 

మట్టితో ఎంత విలువుందో - ఓ మనసా! మరిచిపోటోకు. 

నింగిలో తాను వొలువుంది నేలపె జాలవిపడుతుంది 
రకా 

మబ్బుకెంతెంత మనసుందో _ ఓ మనసా ! మచచిపోపోకు. 

పగటి కలలుండీ ఏఎలాభం ? (పగతికే ఎంత ఆవరోధం. 

క్షణం చేజారిజే ఆంతే - ఓ మనసాః మరిచిఫోబోకు. 

మంచుమల'పె న సీవుంది పొంచి ఓఒకలోయ చూసుంది. 

“సినారదే' మాట లోతెంతో - ఓ మనసా ! మరిచిపోపోకు. 

సీ, నారాయణరెడ్డి 9 
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10 అమలు గక 

న గద 
రొదఠి నబగ.రున్నావా ర"నె కహృదయమా ] 

యర 

‘ మూల్లుతున్నావా విశాలగగనమా 

3 

కుళ్లిన బురద నీట వేళ్లను సారించుకొసీ 

అల్లన ఎదుగుతున్నావా (పపుల్లకమలమా ! 

పండిన వెన్నెలనూ (పకృతికి అర్చించుకొనీ 

పాపం తరుగుతున్నావా [సపూర్ణచం(దమా 

కణతల చీకటులను కళ్లలో కుదించుకొనీ 

కలకల వెలుగుతున్నావా (ప్రసన్న వదనమా ! 

పచ్చని ఆశయాల పగుళ్లు లెక్కించుకొనీ 

బతుకును అడుగుతున్నావా [పశాంతమర ఇమా ! 

వాలే ఆకుల నిశ్వాసలు పూరించుకొనీ 

లోలో పెరుగుతున్నావా వసంతపవనమా ' 

మండిన ఈ “సినారె గుండెను ఆంటించుకొనీ 

మంచె కరుగుతున్నావా మనో జకవనమా |! 
ర ము 

10 సి, నారాయణ రెడ్డి 



'] క్! తలుగు గజక్టు 

దడ పుట్టిందా [| పేమంజే పదుచువాదా ' 

(మేరా నిను ఒడిచేర్చె వెన్నెలమేడ,. 

మోజుడిగిందా బతుకం కే ముసలివాడా ! 

ఆ బతుకే నిన్నూ గించే ఆశల ఊడ. 

జెరుకొచ్చిందా చానంపే పిరికివాడా ' 

ఆ చావే ఓయి “సినారే” ఆఖరి ఓడ. 

సి, నారానుణ రెడ్డి il 



12 బయుగు గజకు 

రుకసించిన కుసుమం నిలిచేదీ ఒక రెన్నాళ్టంబాను 

'వెలకందిన ము3పం వెలిగేదీ ఒక మూన్నాళ్టంటాను. 

మతిచెదిరే మలుపులు బులిపిసున్నా పతి మజిలీలోన 

గతి తప్పని (బతుకే పయనించేదీ నూరేళ్లంటాను, 

జన్మించిన జీవికి మృతి తప్పదనే సత్యం కాదనను 

చరితార్థుల పేరే జీవించేదీ వేలేళ్లంటాను. 

మనసాపసి శోకం చీల్చుకువ సే అపకు ఆవేగం 

కనుపాపల పొరలను వెలిగించేవీ కన్నీళ్ల ంటాను. 

జనక్ీటికి ఆందక కాగితాల పె సాగుతూంది [(పగతీ 

ఆ [పగతి “సినారే ఎండమాసిలో పరవళ్ళంటాను, 

12 సి. నారాయణ రెడ్డి 



1 t యున్ 13 తెలుగు / a 

ఘుననై న న్నేచాం మరుమక్చైచెండు 

ఎదటేని మోహం అది గాలిదిండు., 

నేనున్న నేటిసంఘుం సెసెని మేలివర్లం 

ఇక విస్పనేలా ఇది మేడిపండు, 

అడుగే సె ఏమి అలుపో నడకంటె ఎంత జడుపో 

హోరెత్తదేమీ ఆ రామదండు, 

ఆశించి చేరుకున్న ఆమృతాల దీవికన్న 

అనుకోక ఆదే ఆ తీపి మెండు. 

మదిలోని మూగగాయం వ్యధరేపిలే “సినారే” 

స్ ముత్యమెనా సానురాతిగుందడు, 

ar ధ్యా 

ఇ, నారాయణ రెడ్డి 193 



14 తలుగు గజుళ్లు 

మురణం నను వరించిన స్టే ఏమంటాను - నేనేమంటాను ? 
వ 6 ARSON 

షాలు పట్టీ జోలపాడీ పదుకోముంటాను, 
యిటలా రోం అలలా సిన... 

లంచం నను భజించివ సే ఏమంటాను = నేనేమంటాను ? 

తిరుమలగిరి హుండీలో చొరబడమంటాను. 

కామం నను కలవఠరపెడితే ఏమంటాను = నేనేముంటాను ? 

అలి గివున్న పడుచుజంటతో కలబడమంటాను 

(క్రోధం నను కవ్విస్తూం కే ఏమంటాను - నేనేమంటాను ? 

పసచచ్చిన "సీడ్రిజాతిలో బుసలిడమంటాను. 

లోభం నను బులిపిసుంకే ఏమంటాను -నేనేమంటాను ? 

తెగఒలికే కవిపలుకుల్లో దిగబడమంటాను. 

ఏమంటాను - నేనేమంటాను ? 

లో స్తిర పడమంటాను. 

అహంకార మెదుర వ 

నరుని వదిలి కొండనె 

సే 
మాన 

తి 
జ 

కొలం పులిలా గాండి నే ఏమంటాను _ నేనేమంటాను 7 

దిగులెందుకు ఓయి సినారే” తెగబడమంటాను. 

14 సీ, నారాయణ రెడ్డి 



15 అలుగు గ ఒళ్లు 

చో గ 

ఇలఖమెనా దుఃఖమెనా ఒక పే నా భావన 
ఉనా దా 

సబుడెనా శ్యతువె నా ఒంపే నా దీవన, 
కా ల 

(బతుకంతా పాడుకుంటా మృతిలోనా నవ్వుకుంటా 

'వెలుగెనా చీకపెినా ఒకపే = స్పందన. 
చా భూ 

ఏ శిలలో నాదముందో ఏ ఉలితో ఊపిరుందో 

జదమెనా జీవమెనా ఒకపే నా శోధన. 
దా Qe 

é 9 
నెగలాగ కంటినిం రగిలిందా ఓ “సినారె 

శుధయెనా [కోధమెనా ఒక పే నా వేదన. 
పాలి జా 

సి నారాయణ రెడ్డి 15 



16 తెలుగు గజక్లు 

£*కే ఒకసారి నా చూపు ఎకాయెకి ఆగిపోయింది 

కలవరం చిలికే చలికాలం నిలువునా కాగపోయింది. 

ఏమిటీ వింతచె తన్యం ఎక్కడిది ఇంత సౌజన్యం ? 
చా 

కొమ్ములను వంచని గిరిశిఖరం కొమ్మలా ఊగిపోయింది. 

గొంతులో మూగపొగరుందో గుండెలో తీగచిగురుందో 

మోడులా నిలిచిన నామొనం మురళిలా మోగిపోయింది. 

నిరాశల చీడ తగిలిందా నరాలకు వేడి తగిందా ? 

క తిలా మెరిసే యువరక్తం న కత్తిలా తూగిపోయింది. 

గోతులా నీతినిలయంలో గోడలా జాతిహృదయంలో ? 

“సినారే'లోని శిశుహృదయం చిచ్చులా రేగిపోయింది, 

16 సి. నారాయణ రెడ్డి 



17 తెలుగు గజప్ట 

అృప్పుడిప్పుడే తెలిసిందీ కా పేనే పొదరిజ్ఞన్నా యనీ 

ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసిందీ కాల్చేనే వదగక్తున్నాయనీ. 

పలకరించిన (పతిచూపూ వెన్నెల చినుకే అనుకున్నాను 

ఇప్పుడిప్పుడె తెలిసిందీ విషమెగజి మ్మే కణిన్నాయనీ. 

[బతుకూ నటనా వేరువేరనీ భావించాను ఇన్నాళ్లూ 

ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసిందీ నటియించే కన్నీ ్ లన్నాయనీ. 

ఎదురుపడగనే చేతులుకిలి పే ఎన్నిసందడులు చూళానో 

ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసిందీ వంచించే కౌ గిళ్టున్నాయనీ. 

ఆడవుబ్లోన నడిరేయెనా నడిచాను నే పదిలంగా 

ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసిందీ జడిపించే వాకిళ్లన్నాయసీ. 

కోరిన గమ్యం ఆందెననీ అనుకున్న 'సినారెకు చిితంగా 

ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసింది విసిరేనే పర వళ్తున్నాయని. 

సి నారాయణ రెడ్డి కే (7 



3 
18 తెలుగు గజ 

రేనుదారుల ముసిరే చీకటిలో ఒక మిణుగురు పురుగే చాలు. 
on 

క్షణమెనా కదలని వేకువలో ఒక గునగున పరుగేచాలు. 

చెలరేగే రౌదసముద్రంలో శివమె త్రిన పొంగుల కేమి 

చలచల్లని పాపల పెదవుల పె ఒక తెల్లని నురుగేచాలు 

పయనించే ఒంటరి పధికునికీ _భమకొలి పే దృళ్యాలెన్నో 
తియతీయని పిలుపులు రమ్మన్నా వెనుదీయని ఆడుగేచాలు. 

చిగురించిన నందన సీమలలో నివసించే సంపదలున్నా 

నెగలేవో రగిలే విరహులకూ చెలిపయ్యెద గొడుగేచాలు. 

మృదుమృదువుగచేనే బోధలతో కధనడవదు ఓయి “సినారే” 

మదమెక్కిన జగతిని అదిలించే పదునెక్కిన నుడుగేచాలు. 

18 సి, నారాయణరెడ్డి 



19 తెలుగు గజక్టు 

నటిని జేచే ఆవిరికీ నింగిని మూగే కోరిక 

నింగిని వూచే జావిలికీ నేలను సాగే కోరిక. 

పిలుపులు గళమున పుడుతున్నా సెదవులతలుప్పులు తడుతున్నా 

మౌనం వలచిన మమతలకూ నుదిలో మూలే కోరిక. 

చలువగదులలో తామున్నా చదువూ సుఖమూ తమకున్నా 

అలజడి రగిలే గుండెలకూ అడవుల దాగే కోరిక. 

పచ్చని (పాయంలో వున్నా పయనించే విడి తమదె నా 

నిజము సినారే” కొందరికీ నిలబడి తూగే కోరిక. 



20 తెలుగు గజళ్ల 

చిరునవ్వును పలికించే స్వరకల్పనలెన్నెన్నో 

హృదయాలను ఒలికించే మృదుచిత్రణలెన్నెన్నో 

శిలలాగా పడిపున్నా తెలవోరని బతుకే నా 
నా 

ఆగుపించక ఎగిసిపడే ఆ స్పందనలెన్నెన్నో. 

ఆ కంరం ఏదెనా ఆ పారం చే దెకా 
an షె 

రసహృదిలో రవళించే శిశుభావన లెన్నెన్నో. 

ఏకాంతం ఒడిలోన ఏదో అలజడిలోన 

నయనాలు సమర్పించే [ప్రియభాషణరెన్నెన్నో. 

మునుముందుకు పోలేక క్షణమైన నిలువలేక 

కెరటాలై ఘోషించే చిర వదనలెన్నెన్నో. 

ఆ మావే విషమైనా ఆ మనిషే వెగ'మైనా 

కసి మాటున సాగించే కర చాలనలెన్నెన్నో. 

వికసించిన (పతి కుసుమం (పకటించదు తన హృదయం 

అరుదెన “సినారే” పె ఆరాధనలెన్నెన్నో 
చా చా 

20 సి, నారాయణరెడ్డి 



21 తెలుగు గజక్టు 

ఘం౦బ్బుక మననే కరిగితే అది నీరవుతుంది. 

మనసుకు మబ్బ్చే ముసిరితే కన్నీరవుతుంది. 

వంకలు డొంకలు కలవనీ జడిపించకు నేస ౦! 
అలీ 

జంకసీ అడుగులు కదిలితే అది దారవుతుంది, 

ఎడారి దిబ్బలు దున్నితే పల మేముందనకు. 

ఇసుకల గుండెలు పగిలితే అది పైరవుతుంది. 

మనిషీ మృగమూ ఒకటనీ అనుకుంటే వ్యర్థం 

మనుషులు పదుగురు కూడితే ఒక ఊరవుతుంది. 

ఎంతటి ఎత్తుల కెదిగినా ఉంటుంది పరీక్ష, 

హిమగిరి శిరసులు మాడితే అది యేరవుతుంది. 

బిరుదులు పొందే వ్యా ప్పికీ విలువేమి సినారే” 

చెరగని త్యాగం మిగిలితే ఒక పేరవుతుంది, 

సీ, నారాయణరెడ్డి 21 



23 తెలుగు గజప్త 

మవుంచుపొగలుండేవి మరికొన్ని నిమిషాలే 
ఆ పిదప నిండేవీ ఆదిత్యకిరణాలే, 

ముళ్ల కాజేస్తున్నా జల్లు జడిపిస్తున్నా 

కడదాక నడిచేవీ తడబిడని చరణాలే. 

మనిషి పశువవృతుంపే మతం విషమవతుంజే 

మమతలను పంచేవీ మడిలేని ప్యాదయాలే. 

ఎదలతో నెగలునా శ ఎదుట ఏ పొగలున్నా 

దయను కురిపించేవీ తడివున్న నయనాలే 

కాలమే చీకటిలా కళ్లలో చొర బడినా 

ఓ సినారే” నీవీ ఉరిలేని ఉదయాలే. 

వబ సి. సోరోయణర్వే 



cio లుకు 23 తెలుగు గజ 

యందలొకటై శే ఏక్క_డవున్నా దూరం కాదంటాను 
అలిపిదితీగకు నిలు వల్రపూలున్నా బారం కాదంటాను. 

ఎవరి (బతుకులో ఎన్ని కడలులో ఎంత ఈదినా ఎన్నిమునకలో 

మునిగే చేయీ ముట్టినదల్లా తీరం కొదంటాను. 

మనసును కలటోసి మనకందించే గరికపువె పనా తరగని కానుక 

మనసు ముదుచుకుని మణులు కూర్చినా హోరం కాదంటాను, 

ఇది బహుతీపనీ ఇది కడుచేదని ఈ రుచివాదం ఎందుకోసమని ? 

నచ్చిన హృదయం ఇచ్చిన మిరియం కారం కాదంటాను. 

మణులున్నాయి మట్టికడుపులో; మునులున్నారు మూ ఢజ గతిలో 

మాయావాదం వేదాంతానికి సారం కాదంటాను. 

ధర్మం పగలే దారితప్పగా దమనవిధానం నోరు నొక్క_గా 

చేయి విసిరికే ఓయి సినారే” నేరం కాదంటాను. 

సి నారాయణరెడ్డి 29 



24. తెలుగు గజక్లు 

కఎనసుం టే చెవికి తడుతుంది (ప్రతిమాట మనోహరమె 
పలుకుం పే ఎదను తడుతుంది (పతిపాట సుధాకరమై. 

[బతుకం కే మృత్యుబంధువసీ (పతినిత్యం అనుకుంకె 

కాడెనా కంటపడుతుంది కణకణమూ (శీకర మె. 

మతమం కే ఒక ఆభిమతమనీ |పతిమనిషీ అనుకుంసే 

జగమంతా రూపుగొంటుంది సహజీవన మందిర మై, 

అరపొరలూ (తుటిని తుడిచేనే ఒక చిరునవ్వు చిలికితే 

శిలనైతం పలకరిస్తుంది నవచేతన భాసురమై. 

మురిపెంతో చేత అందుకునీ జడముడిని తురుముకుంటే 

గరికై నా విదిసిపోతుంది మృదుపరిమళ బంధుర మె, 

విలువేదీ అసలు తెలివికనీ చింతిలటోకు సినారే” 

వెలకడికే వెలిగిపోతుంది |పతీకెంపు |పభాకరమె. 

214 సీ. నారాయణ రెడ్డి 



౩తవరయ్యా ఎందుకు మీరెంచు కురుకుతున్నారు ? 
ముకలాగ దిగిపోయిన కాళు "పెరుకుతున్నారు. 

య (గి 

ఇటు నిరాశ అటు దురాశ ఏది ఏది మీ గమ్యం ? 

కదురులేని [బ్రతుకుమీద కలలు వదుకుతున్నారు. 

సన్న గిరైనా ఛెర్యం ? సకళ్లిపోయెనా శౌర్యం 9 
= 0 cn CD ఫ్రీ 

ఇ గొల వేసవిలో ఇంతగా వణుకుతున్నారు. 

నేలమీద నిలువలేక గాలిలోన ఈదలేక 

రాలి వడిన ఇందిధనువు రంగులతుకుతున్నారు. 

ఉపెఇనలా ఉదయించీ నిప్పుల్లో జీవించి 

ఎళువాచి “సినారె |; గతంరి గడుకుతున్నారు, 
బి ఖని 

క్క నారాయణరెడ్డి జ 



EJ వలు గగ గణన్న 

అరొడు కలవరిసున్నది పువ్వై జీవించాలని. 
నేడు కలవరిసున్నది రేవై జీవించాలని. 
అముము న సాము ఎత. సీ = Fre 

మగతనుంచి తప్పుకునీ పొగదాడికి తట్టుకునీ 

కన్ను కలవరిసున్నది చూసె జీవించాలని. 

అంతులేని సీలిమరో గొంతుబంటి దిగిపోయిన 

మినుు కలవరిసున+ది మెరుపె జీవించాలని a టు. we 

పొదవేసిన మౌనిక కెదలోనే ఎదురుతిరిగి 

వెదురు కలవరిస్తున్నది పిలుపై జీవించాలని, 
ma ర 

ఎడారిలో ఎన్నాళ్లీ ““పఏకతార'” లాంటి నడక? 

మనసు కలవరిస్తున్నది మలుపై జీవించాలని, 

క తుల ఒత్తిడిలో రక్కసి తొక్కిడిలో “సినారె” 
అననని అమునవేఖే 

కలం కలవరిసున్నది గెలుపె జీవించాలని. 
అడ్ టల 

26 సి, నారాయణరెడ్డి 



ఆకాశ 
G3 § శే స్థ af! 

౨4వరేమని తిడుతున్నా ఈ వేషం బాగున్నది 

ఎంతగ దిగబడుతున్నా ఈ దేశం బాగున్నది. ల వత్తా. 

కాళ్లురెండు విరిగిపోయి కదలని గతితో వున్నా 

ముందుకు సాగండి అనే సందేశం బాగున్నది, 

అదిగో ఆకాశవాణి అందించే తేనెపాట 

ఇంకెందుకు దిగులయ్యా ఈ మాసం బాగున్న ది. 

ఊక దండ చాలు గథధ్ధినెక్కిన మెడ వంచుట కి 

ఎవరోఆం జే విన్నా ఈమోసం బాగున్నది, 

ఏలిన వారన్నారట ఎక్కువగా తినవద్దిని 

ఇంత కొంచెమే అయినా ఈ (గ్రాసం బాగున్నది 

నిన్న నిన్న _ రేపు రేపు నేటిపెనె అసలుచూపు 

అందిందల్లా న్వాహో ఆవకాశం బాగున్న ది. 

ఓయి సినారే” ఎందుకు ఉద్వేగం నీకు ? సరే 

మంటల్లో చిక్కుకున్న ముధుమాసం బాగున్నది. 

గె నారాయణరెడ్డి ప్లై” 



—ా బి 

DS శం గ pn గం 
శ 

ఖ్ 

ఎదుట చూడు ఆకాళం ఎంత ఎనిరితి అందరణగ 

న్ా తే 
జాగా కరుఐ నట్టుగ మూగినచోశే మూగరు 

కా. * 

ఏది త్యాగనిర 8 7 రఠరోతహోతం కొదరు అవ్మాహు2 

మెప్పులక్" గొప్పలఏ సిప్పులలి మిడిఛాగకు 

క. పాడుతూందె అఆనవససంగా ఊగు, 

సారా తాగడముదో నేరవుసీ అననుగాని 

తాగేటప్పుడు గుండెను తగరేసి మరీ తాగకు. 

అంతటి నాయకుడివె తె గొంతెత్తుము నడిపీధిని 

విరిగిన వ్య కిత్వంతో బురడామాటున వాగకు, 
అటే 

క) 
ఓయి “సీనారే” ఎందుకు ఉపదేశం అంటావా 

పిచ్చికి చై చె తన్మమనే “పరు ఇట్టి బలలేగకు. 

సి 



స్స్ 

తెలుగు గజళు 

నారు అడగాలి ? 
a7 యి 

క్షా 

శ చి దెశం ఏ . 
ణో చ స 

cy 

y3 (3 

మిలి ఈకెలా తొడగాలి ౩ గ తోకతోన 

«
0
 

అలాంటి రా|తీ ఓర్భక్ణం ఎలా గడవాలి ? ఉడీ 

గవ 

ఇంకెందుకు సడవాథి ? 

గ్రానిదే కదలదనే రక 

నారి ఆడవారి ? 
al 

చల ందు నేనె కని 
ళ్ నిజం రెలిసి ఓ 

29 ఎలు రెడి 3 ఫా 
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3( తోలును గోళ్ల, 
శ్ర స 

ర్ 
భవి నున్నాను మృత్వుశిఖను పూలు ముడవాలనీ 

మరణిస్తున్నాను (బతుకుషముంటల పె నడవాలని, 
మూలాల ము 

పీక పెన గురిపెటిన బాకులు బెదిరిసున్నా 
రా బి అయాను 

రిస్తున్నాను ఎతుగ ధైలన్ని జడవా అని. xX 

ఎన్నో కులగిరులు శిరనులెక్కు_ పెట్టి నిల్చున్నా 

(పవహిసున్నాను కాలపరిధులన్ని గడవాలని. 
pen, ] 

ఇది విచితవలయం ఇక ఇమడలేను; రెక్కలార్చి 

ఎగరేస్తున్నాను నన్ను ఈ లంకెలు విడవాలని. 

నిన్న నలుపు మొన్న యెరుపు నేడు పసుపు _ రంగు మార్పు 

గమనిస్తున్నాను అసలు (గంధమేమొ అడగాలని, 

ఎంత పేదవడిపోయిన వీ (పతిభాక రాంగుళులు 

ఊహిస్తున్నాను నుడుల ఉంగరాలు తొడగాలని. 

నాకు తెలుసు ఈ మురికి అనాది ఆనీ ఓ సినారె”! 

కదిలొసున్నాను ఆగ్నిగంగలతో కడగా లని, 
po) 

80 సి. నారాయణరెడ్డి 



31 తెలుగు గజప్లు 

కంత్రి ముందు గాలిరంగు కినిపి సే కొ తదనం 

వేణువులో వీణగొంతు వినిపి నే కొ త్తచనం, 

వెన్నెల తెలుపును చూస్తూ విసుగు పుట్టుకొస్తుం కే 

ఒక రంగుల చందమామ ఉదయి సే కొత్తదనం, 

పదేపదే ఆ కోకిల పాపేనా ? పిల్లకాకి 

గళంలోన ఖవ్వాలి పలికి సే కొ తదనం, 
re) అణా 

మాటిమాటికీ నెమిళ ఆపేనా ? కోళ ముదు 
ne) (a) కం 

గుమ్మలతో కూచిపూడి కులికి సే కొ తదనం, 
యో prt a) 

హరిలొరంగహరి అంటూ అడుగడుగున దరువేసే 

జియ్యరు విష్ణవగీతికి చిందే నే కొ తదనం. 

ఈశ్వర్ అలా జఒరకరని ఎన్నాళ్లని [పసంగాలు 
య య 

ముల్లాలు శివస్తుతులను వల్లి సే కొ తదనం. 

గుడి మసీదు ఒక యేనని గొప్పలు చాలును “సినారె |! 

పరమవై దికుడు ఖురాను (ఫ్రవచి స్తే కొత్తదనం. 

సి, నారాయణ రెడ్డి ఫ్] 



32 లుగు గజుకు 
య 

తికి చూసుంది తెలుగు సలుకలిని కండగా 

ఉరమాలిక కంరమెతి గురజాదే గుండెగా. 

అడ్డం కుల జడివానల అదుగు కదలబేని తెలుగు 

నడవాలిక జంగసాది గిడుగు గొడుగు ఆండగాం 

వచ్చినాడు వచ్చాదూ వచ్చిండూ ఏడి కేం ణి 
యా 

పంపాలనతోన తెలుగు పెరగాలిక విందుగా. 

బళ్ళ ఎమమ్మా తెలుగమ్మా వెత సీ చిరునాదూ ౪ 

గుబాళించిపోనీ నీ కొప్పుమత్లై వెందుగా, 

౪౮ 

3౦ 

లురుచులను మరిగిన మా తెలుగుజాతి ఓ “సినాచె”, లే 

అకించొాలింక తెలుగు పలుకే కలకందిగా. జగ్ 

£82 సీ. నారాయణ శ్ట 



32 తెలుగు గజళ్లు 

నన్నుదాటి మిన్నుదాటి నామనసా ఎదిగిపో 

నడుమ నడుమ విషవాయువు పడగె త్రితె తొలగిపో, 

ఇవి హిమగిరి శిఖరాలే - ఏదీ ఆరదు చాహం? 

అవసరమెతే జ్యలించి అణువణువుగ కరిగిపో. 

కనుగుడ్రను బానిసలుగ అణీచే నే చీకట్లో 

క్షణమైనా తిరగబడే మిణుగురులా వెలిగిపో. 

ఏంలాభం? ఈవ్యవస్థ ఇంత బండబారిందని 

తప్పుకోక నిట్టూర్పుల నిప్పులైన చెరిగిపో. 

తెలిసింది 'సీనారె'కు నీ నిలయం ఆకాశమనీ 

చుక్క_ల నొదిలేసి చెమటచు క్క_ల్లో ఒదిగిపో. 
మట. 

సి, నారాయణ రెడ్డి 38 



a 

ళా 

/ 
అమి చెప్పను నాది ఏంక ఉన్మాదమో? 

ఏద్చులో ఆనవ్వు కింకా మిగిలివుంది. 

ఎన్ని నిట్రూర్పులో ఎన్ని వడగాద్బులో 

ఇసుకతో ఆపువ్వు ఇంకా మిగిలివుంది. 

Gl విషపుచికట్టు తొక్కి సలాదు నడింయి 

ఎదురుగా ఆనిడ ఇంరా మిగిలివుంది. 

ఏమా జల పళయమేమి ఏభత్సమది ? 

ఎదలోన ఆ జొడ ఇంకా మిగిలిపుంది, 

ఉరిమే తుపాకి సర్వోదయం పలికినా 

ఈయింట అచిచ్చు ఇంకా మీగిరిపుంది. 

కార్చిచ్చు తనువెబ్ర కాల్బేయగ సినారె”! 

ఈకంట ఆమం౦చు ఇంకా మిగిబివుంది. 

84 సి, నారాయణి 
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